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COMIssAo PERMANENTE DE_
LEGISLAÇAO, JUSTIÇA E REDAçAO.
A . ,

PARECERNº '“ lU
PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 52/19 _ MESA DA CÃMARA MUNlClPAL -
CONVOCA A COORDENADORA DA LIMPEZA URBANA DO MUNICÍPIO DE
RIBEIRÃO PRETO, SENHORA SILVANA MARIA FRANCO MARGHATO,
PARA PRESTAR ESCLARECIMENTOS SOBRE O DESCASO COM A
LIMPEZAPÚBLICA EM NOSSA CIDADE (REQUERIMENTO Nº 6078/2019 -
VEREADOR WALDYRVILLELA).

A propositura em apreciação, de iniciativa da E. Mesa Diretora,
merece ser aprovada por esta Comissão (art. 22 da LOM c/c art. 114 do
Regimento lnterno Cameral).

Esta Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Redação,
no âmbito de suas atribuições estabelecidas no artigo 70 e seguintes do
Regimento Interno (Resolução n. 174/15) analisou a matéria sob o aspecto da
constitucionalidade e legalidade, assim como em relação às responsabilidades
que serão acarretadas ao Erário Municipal.

0 Projeto esta' adequado. Vem assinado pela maioria dos
membros da Mesa Diretora da Câmara Municipal de Ribeirão Preto. Encerra
em Si 03 (três) artigos, adjunto ao Requerimento nº 6078/2019, de autoria do
Vereador Waldyr Villela, aprovado em sessão plenária da Edilidade em
01/10/2019.

Nos termos do inciso XI, letra "b", do art. Bº, da Lei Orgânica do
Municipio, compete Privativamente à Câmara Municipal convocar os
Secretários Municipais, demais auxiliares diretos do Prefeito e dirigentes de
órgãos ou entidades da administração direta e indireta ou fundacional para, no
prazo de 15 (quinze) dias, prestar, pessoalmente, informações sobre assuntos
previamente determinados, de sua competência,

Por sua vez, determina o inciso X, do art. 114, do Regimento
Interno Cameral (Resolução CMRP nº 174/2015), que a convocação dos
auxiliares diretos do Prefeito para explicações perante o Plenário sobre
matérias sujeitas à fiscalização da Câmara e referentes ainda à elaboração
legislativa, sempre que assim o exigir o interesse público, será feita mediante
projeto de resolução.

São auxiliares diretos do Prefeito, conforme preceitua o art. 73
e seus incisos, da Lei Orgânica do Municipio de Ribeirão Preto: in verbis

Art. 73 - São auxiliares diretos do Prefeito:
I— o Vice-Prefeito; (Criado pela Emenda nº 28, de 15 de outubro de
1999).
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II » os Secretários Municipais;
Ill - o Procurador Geral do Município;
IV - os Subprefeitos;
V - os Administradores Regionais,

Segue-se, ao processo legislativo em voga, os artigos 236 e
seguintes do Regimento Interno da Câmara Municipal de Ribeirão Preto.

Por fim, este projeto de resolução está em consonância com a
LOM (art. Bº, “",b XI), não se verificando óbice na iniciativa parlamentar, e
quanto às demais questões, seu teor se encontra dentro das normas legais
pertinentes.

Destarte, após anáiise e discussão da propositura, nos termos
do Regimento Interno, opina pela APROVAÇAO da presente PROPOSITURA,
aguardando a votação pelo Egrégio Plenário,

Sala das Comissões, 15 de outubro de 2019.
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